
Weź udział w projekcie unijnym ! 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt pn: „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)” dofinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Projekt ten jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 

– 2020 (PO WER). Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby: 

- w wieku 18 - 29 lat,  

- zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach, 

- w tym osoby należące do kategorii NEET (osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą 

w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), 

- a także osoby z niepełnosprawnościami,  

- osoby o niskich kwalifikacjach, 

- osoby długotrwale bezrobotne (według definicji określonej dla PO WER). 

Jeżeli brakuje Ci doświadczenia lub odpowiednich kwalifikacji, chcesz zdobyć przydatne 

umiejętności, nabyć kwalifikacje lub wykorzystać posiadane umiejętności i założyć własną firmę albo jeśli 

znalazłeś/aś pracę w miejscowości oddalonej od miejsca zamieszkania, skorzystaj ze wsparcia 

oferowanego w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.  

W 2020 roku możesz skorzystać ze: stażu, szkolenia, jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, bonu na zasiedlenie, prac interwencyjnych.  

W ramach projektu osoby bezrobotne skorzystają także z pośrednictwa pracy i poradnictwa 

zawodowego. Projekt ten realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 

pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

PUP w Kozienicach zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów 

z zakresu wyłączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz 

współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy 

i integracji społecznej. 

 

Celem głównym projektu jest "Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie kozienickim". 

Wartość Projektu w roku 2020 wynosi : 2 517 632,93 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 2 121 

861,03 zł. 

 

Szczegółowe informacje: 
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach 
ul. Zdziczów 1  
26-900 Kozienice       
Anna Grześków 
tel. 614 66 81 wew. 50, email: agrzeskow@kozienice.praca.gov.pl 


